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Velkommen til Opera for alle!
Byneset Songlag og Songlaget Våren ønsker deg velkommen til konsert 
her i Bynesaulaen. Dette er det andre samarbeidsprosjektet siden  
aulaen ble åpnet i 2014. Det var dirigentene i korene som fikk idéen. 
Lars Eggen, som dirigerer Songlaget Våren, synger mye opera.  
Lars ønsker at terskelen for både å synge og høre på opera senkes.  
Sigrun Hove, dirigent for Byneset Songlag liker å jobbe med alle  
sjangere.  Vi har fått med oss Sør-Trøndelag Orkesterforening med

Dirigent Tormod Knapp. Orkestret ble stiftet i 2003, og består av  
ca. 60 musikere. Noen få av medlemmene har musikkfaglig bakgrunn,  
men de fleste er dedikerte amatører med stort spenn i alder og yrker.

Korene retter en stor takk til Kjartan Sørmeland for ansvaret for lyd,  
og til konferansier Magne Vik Bjørkøy som «syr» konserten sammen.   
Takk også til skolen for leie av Byneseaulaen.

God fornøyelse!

De dyktige solistene på konserten heter:
Ola Marius Ryan (tenor)
Camilla Vest (sopran)
Nina Sætherhaug (mezzo)
Lars Eggen (baryton)

Ola Marius Ryan kommer fra Namsskogan i Nord-Trøndelag.
Han har studert klassisk sang og vokalpedagogikk ved NTNU i 
Trondheim, og han avsluttet i juni 2007 sin mastergrad i opera ved 
Kunsthøgskolen i Oslo. Etter dette har han hatt engasjementer ved de 
fleste operascenene i Norge, deriblant opera di Setra, Opera Trøndelag 
og Den Norske opera. De siste årene har han jobbet som sanger i 
TSO vokalensemble, samt vokalgruppa ”Tenorane og Steffen Horn”. 
I tillegg til sin utøvende virksomhet arbeider han som lektor i musikk 
ved Nord Universitet på Levanger. Ola Marius mottok høsten 2012 
Nord-Trøndelag fylkeskommunes kunstnerstipend. 

Sopran Camilla Stenhoff Vist er fra Inderøy i Trøndelag, og har sin 
utdannelse fra Norges Musikkhøgskole i Oslo, Det Kongelige danske 
musikkonservatorium og Det Kongelige danske Opera akademiet i 
København.
Hennes siste opptredener her til lands er bl.a roller som “Leïla” i 
Perlefiskerne ved Operaen i Kristiansund (2017), “Nedda” i Bajazzo ved 
Opera di Setra (2017), “Dido” i Dido and Aeneas ved Ringsakeroperaen 
(2017) og nå sist “1. dame” i Tryllefløyten ved Opera Trøndelag (2018).
Camilla er i juni dette år plukket ut som en av 37 sangere, og eneste 
nordmann, til å delta i den internasjonale musikkonkurransen Elizabeth 
Connell Prize i Australia.

Nina Sætherhaug, mezzosopran fra Trondheim. I 2008 debuterte 
hun i rollen som Lisetta i Haydns opera Il mondo della Luna ved 
Drottningholm slottsteater. Vinteren 2009 ble hun uteksaminert fra 
Operahøgskolen i Stockholm i en av hovedrollene ved uroppføringen av 
S-D. Sandstrøms opera Nätverket. Nina er mye brukt som solist i både 
opera og kirkemusikk, og har en omfattende konsertvirksomhet også 
innenfor lied/romanse sjangeren. Hun har sunget roller ved bl.a. Opera 
Sør, Opera Trøndelag, DNO & B (scene2), Operaen i Kristiansund, 
Oslo Opera festival, Vadstena operafestival, Opera di Setra, Trondheim 
Kammermusikkfestival og TSO Musikkteater. 
Våren 2017 debuterte hun i hovedrollen som Carmen i Opera 
Trøndelags oppsetning på Kimen.
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Vi utfører: 
 Graving
 Sprenging
 Transport

Vi leverer: 
 Grus og pukk
 Sprengtstein
 Matjord

Lars Høyem AS  -  tlf. 95 80 16 00 
E-post: firmapost@hoyem.no  –  www.hoyem.no

Lars Eggen er fra Tylldalen i Østerdalen. Har mastergrad i utøvende 
musikk fra institutt for musikk ved N.T.N.U. Han har også studert 
ved Conservatoria di Musica di Perugia og privat ved Hochschule für 
Musik i Köln. Etter endt utdanning har han jobbet for de fleste norske 
distriktsoperaer bl.a. Opera Trøndelag, Operaen i Kristiansund, Opera 
Nordfjord, TSO Drama m. fl. Han har deltatt ved flere festivaler som 
Trondheim Kammermusikkfestival og Yo! Opera Festival i Utrecht, 
Nederland og gjort roller som Pappageno i Tryllefløyten og tittelrollen i 
Don Giovanni. Lars har mottatt flere priser og stipender, og er produsent 
for seteroperakonseptet Opera Di Setra.

Tormod Knapp, dirigent. Tormod har vært Sør-Trøndelag 
Orkesterforenings (STOF) dirigent siden starten. Han var Midt-Trøndelag 
Symfoniorkesters dirigent fra 1997 og fram til sammenslåingen med 
Trondheim Byorkester som førte til Sør-Trøndelag Orkesterforening. 
Tormod Knapp er til daglig cellist i Trondheim Symfoniorkester. Han 
er fra Gjøvik og har studert ved Østlandske Musikkonservatorium, 
Musikhögskolan i Göteborg og har studieopphold i Tyskland og Italia. 
I Gøteborg studerte han orkesterdireksjon parallelt med instrumen-
talstudiet i cello. Han spilte i Oslo Filharmoniske Orkester i perioden 
1982-89, var medlem av Bærum strykekvartett fra 1986-92. Han kom 
til Trondheim Symfoniorkester i 1990. Han underviser i cello ved NTNU, 
Trondheim Katedralskole og Inderøy videregående skole.

Sigrun Hove, dirigent for Byneset Songlag. Sigrun er lektor i musikk 
fra NTNU, med sang som hovedinstrument. Har ett-årig studium 
ved Complete Vocal Institute som underviser i sangteknikk for alle 
musikalske stilarter. Musikklærer i ungdomsskolen i flere år, og lærer 
i sang og piano ved Trondheim kulturskole. Kordirigent siden 1991. 
Sigrun har vært Byneset Songlag sin dirigent siden våren 2016.
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Program
1. avdeling

G. Bizet
fra Carmen
Overture
Habanera (Nina)
Torreador arien (Lars)
 
W. A. Mozart
Overtyre Titus (orkester)
Dove sono fra Figaros bryllup (Camilla)
Se voul ballare fra Figaros bryllup (Lars)
Soave sia il vento fra Cosi van Tutte (Nina, Lars, Camilla)

Pjotr Tchaikovsky 
fra Eugene Onegin
Koda, Koda (Ola)
«Kom så jenter kom bli med» (damekor) 

 
Pause (20 minutter)

2. avdeling

C. Gounod
Gloire immortelle de nous aïeux fra Faust (herrekor)

G. Verdi
Rigolettokvartett fra Rigoletto (Lars, Nina, Ola, Camilla)
Triumfmars fra Aida (kor)
Slavekoret fra Nabucco (kor)

L. Bernstein  
“Life is happyhnes indeed” fra Candide (Lars, Nina, Ola, Camilla)

P. Mascagni
fra Cavalleria rusticana
Intermezzo (orkester)
Påskekoret (kor og Camilla)

G. Verdi
Brindisi fra La Traviata - ekstranummer (kor og Ola, Camilla) 
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Dame- og herrefrisør
Negledesign – vippeextention
Biopat – akupunktur
Kinesiologi – healing

Telefon 73 52 53 59 | Fjordgt. 39

www.athinahuset.no
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Vi ønsker våre kunder og forbindelser 
en riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR! 

Noen av våre tjenester: 
Vaktmestertjenester,  grøntanlegg/plen- og hagearbeid, ulike transportoppdrag, 
kantslått, trefelling, kapping og bortkjøring, vedarbeid, mindre snekkeroppdrag,  veiarbeid osv. 

Stell av gravsted er også en populær tjeneste vi tilbyr. Ta kontakt for ulike løsinger og pris. 
Vi har også tilgang på flishugger og stubbefres.  

Vi har også tilgang på gravemaskin og tar gjerne imot forespørsler om ulike typer gravearbeid, 
som drenering rundt hus, opparbeiding av gårdsplass/plen, mindre tomtegravinger mm. 
Ta gjerne kontakt for en prat om gravetjenestene. Prøv oss!  

Byneset Bygdeservice SA 
7074 Spongdal                e-post: byneset@bygdeservice.no  
Tlf: 926 91 400  nett: http://byneset.bygdeservice.no 

Ta kontakt for timeavtale:
Tlf. 73 87 41 00
firmapost@erbe.no

 
Byneset Bygdeservice SA                            
               7074 Spongdal e-post: byneset@bygdeservice.no 
               Tlf: 926 91 400 Nett: http://byneset.bygdeservice.no 
 
 
Noen av våre tjenester: 
Vaktmestertjenester,  grøntanlegg/plen- og hagearbeid, ulike transportoppdrag, 
kantslått, trefelling, kapping og bortkjøring, vedarbeid, mindre snekkeroppdrag,  veiarbeid osv. 
 Stell av gravsted er også en populær tjeneste vi tilbyr. Ta kontakt for ulike løsinger og pris. Vi har 
også tilgang på flishugger og stubbefres.  
Vi har også tilgang på gravemaskin og tar gjerne imot forespørsler om ulike typer gravearbeid, som 
drenering rundt hus, opparbeiding av gårdsplass/plen, mindre tomtegravinger mm. Ta gjerne kontakt 
for en prat om gravetjenestene.  Prøv oss!  
               
 

Spongdal –  Tlf. 47 61 82 73

DIN NÆRBUTIKK
POST OG ALT I DAGLIGVARER MM.

7070 Bosberg    Tlf.: 72 84 36 10    Fax: 72 84 59 79
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Vi takker for at du kom på konserten!
Takk også til våre sponsorer.




